Vse informacije v tem prospektu so v skladu z informacijam, ki so bile na voljo v času tiska, in so le predhodne informacije. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih specifikacij in obsega opreme. Oprema
se lahko razlikuje tudi glede na trg. Prosimo, da se pred nakupom vozila o njej posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil Honda. Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do napak.
Uradni distributer za vozila Honda: AC-Mobil d.o.o., Skupina Emil Frey. Baragova ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija. www.honda.si.
Papirna masa za izdelavo tega papirja je iz lesa proizvedenega iz povsem
obnovljivih virov. Ne vrzite me v koš, prosim. Izročite me prijatelju ali me reciklirajte

NOVA
HONDA
CROSSTAR
Premierno v naši prodajni paleti
predstavljamo model Crosstar. Razvit z
mislijo na dinamičen aktiven življenjski
slog, ima močan, mišičast slog z značilno
prednjo masko, elegantnimi integriranimi
strešnimi nosilci in povišano
oddaljenostjo od tal za lažji dostop in
boljšo preglednost.
Zaščitne obrobe karoserije in možnost
dvobarvne zunanjosti zagotavljajo, da
boste na zunaj vedno videti dobro,
medtem ko njegovo vodoodbojno
oblazinjenje ščiti notranjost pred vsem,
kar vam življenje pripelje naproti.

Prikazan je model Crosstar 1,5 i-MMD Executive Black v Surf Blue barvi.

e:HEV HIBRIDNA
TEHNOLOGIJA
Novi Crosstar je serijsko opremljen z naprednim
hibridnim pogonskim sklopom e:HEV, ki
zagotavlja dinamično vozno izkušnjo, novemu
Crosstar-ju pa zagotavlja visoko zmogljivost in
varčnost z nizkimi emisijami.
Naša najnovejša tehnologija e:HEV Hibrid
ustvarja izjemno kombinacijo lahkotne vožnje
in občudovanja vredne ekonomične porabe
goriva. Sistem je zasnovan tako, da nudi
odzivno, gladko in učinkovito vožnjo v vseh
okoliščinah. Na novo razvit elektromotor
zagotavlja neverjetnih 253 Nm navora in je
združen z živahnim bencinskim motorjem z 98
KM, kar zadovolji vse vaše vozne potrebe. V
novem Crosstar-ju je občutek uživanja v vožnji
neskončen.
Tehnologija e:HEV je pametna avtonomna
tehnologija, ki nenehno spremlja delovanje
in gospodarnost vašega Crosstar-ja ter tako
določa najprimernejši vir energije. Avtomobilu
nemoteno in brezhibno zagotavlja optimalno
energijo in samodejno preklaplja med tremi
načini vožnje: pogon z bencinskim motorjem,
hibridni pogon in povsem električni pogon EV.

Prikazan je model Crosstar 1,5 i-MMD Executive Black v Surf Blue barvi.

NOTRANJI PROSTOR
Notranjost novega Crosstar-ja je čudovito preprosta in neverjetno udobna, z materiali, ki so mehki
na dotik, in z zelo jasnimi zasloni. Novi 17,7-centimetrski voznikov digitalni zaslon in 22,3-centimetrski
zaslon na dotik Honda CONNECT omogočata hitro in preprosto pregledovanje bistvenih informacij.
Izjemen občutek prostornosti poudarja elegantna armaturna plošča z ergonomsko oblikovanimi
elementi, ultra tenka A-stebrička pa zagotavljata izjemno široko vidno polje voznika.
Sprednji sedeži so oblikovani tako, da zagotavljajo udobje limuzinskega razreda in preprečujejo
utrujenost, hkrati pa so oblazinjeni z vodoodbojnem materialom. Premišljeni detajli, kot je širok
sredinski naslon za roke s prostorom za odlaganje in USB-vtičnicami spredaj in zadaj, zagotavljajo, da
vsi lahko uživajo v potovanju.
Prikazan je model Crosstar 1,5 i-MMD Executive.

EDINSTVENA
FLEKSIBILNOST
Karkoli boste vključili v svoje življenje,
se bo vključilo tudi v novi Crosstar. Naši
neverjetni Magic Seats nudijo vsestranskost in
prilagodljivost, nad katero boste navdušeni.
Zadnji sedeži se z enim samim preprostim
premikom preuredijo na različne načine, kar
omogoča, da lahko prevažate skoraj vse, od
jadralne deske do manjših dreves. Sedeži se
zložijo in spustijo k tlom, kar ustvari dodaten
prostor za prtljago, ali pa se dvignejo,
kar omogoča, da izkoristite celotno višino
avtomobila od tal do stropa.

Prikazan je model Crosstar 1,5 i-MMD Executive Black v Surf Blue barvi.s

SKRB ZA VAŠO VARNOST
Novi Crosstar vključuje najnovejši Hondin SENSING
paket naprednih varnostnih sistemov in sistemov
za pomoč vozniku. Varnost je bila dodatno
izboljšana z novimi sredinskimi in voznikovimi
kolenskimi zračnimi blazinami ter inteligentnimi
stranskimi zračnimi blazinami zadaj. Skrbimo za to,
da ste vi in vaši potniki varni ter nepoškodovani.
ZAVORNI SISTEM ZA UBLAŽITEV TRKA
V primeru možnosti trka z vozilom ali pešcem vas
bo sistem opozoril, hkrati pa bo samodejno znižal
hitrost in tako zmanjšal resnost trka. Sistem smo še
izboljšali z nočnim delovanjem, ki zaznava pešce ali
kolesarje, kjer ni ulične razsvetljave; sistem uporabi
zavore tudi, če prihajajoče vozilo izsili prednost ali
zavije pred vas.
OPOZORILO PRED ZAPUSTITVIJO VOZNEGA
PASU
Če avtomobil zapušča vozni pas, ne da bi bil
vključen smernik, se vklopita vidno in zvočno
opozorilo, ki vas opomnita, da popravite odmik od
voznega pasu
SISTEM PREPOZNAVE PROMETNIH ZNAKOV
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov
prepozna prometne znake in vam te podatke
posreduje preko vizualnega zaslona. Zaslon lahko
hkrati prikazuje dva prometna znaka.
SISTEM POMOČI PRI SLEDENJU VOZNEMU
PASU
Sistem pomaga zadrževati vozilo na sredini
voznega pasu in tako zagotavlja manj naporno
vožnjo ter zmanjša potrebo po popravljanju smeri
med vožnjo po avtocesti.

Prikazan je model Crosstar 1,5 i-MMD Executive Black v Surf Blue barvi.

PAMETNA HITROSTNA OMEJITEV
Sistem spretno združuje obstoječo nastavljivo
funkcijo omejevanja hitrosti s sistemom
prepoznavanja prometnih znakov in samodejno
nastavi omejitev hitrosti na tisto, ki je zaznana
preko sistema prepoznavanja prometnih znakov.
SISTEM AKTIVNEGA TEMPOMATA S
SLEDENJEM PRI NIZKI HITROSTI
Ta funkcija ohranja nastavljeno hitrost in razdaljo
glede na vozilo, ki je pred vami. Če se zaznano
vozilo ustavi, funkcija upočasni in zaustavi vaše
vozilo, ne da bi vam bilo treba pritisniti na zavoro.
Ko se sprednje vozilo začne spet premikati, se
za nadaljevanje vožnje preprosto samo dotaknite
pedala za plin.
SAMODEJNE DOLGE LUČI
Sistem zazna vozilo spredaj in nasproti vozeča
vozila ter samodejno preklopi med dolgim in
kratkim snopom svetlobe.
INFORMACIJE O MRTVEM KOTU
Ta pametna naprava omogoča varno menjavo
voznega pasu in prehitevanje ter vas opozarja s
prižiganjem lučke v zunanjem ogledalu vrat, ko je
zaznano vozilo v slepem kotu.
INFORMACIJE O PREČNEM PROMETU ZA
VOZILOM
Pri vzvratni vožnji nadzor približevanja vozila
zazna bližajoče se vozilo z obeh strani in voznika
opozori na nevarnost.

x2

OPREMA PO VAŠI MERI
Originalna dodatna oprema je zasnovana in izdelana po
enakih strogih standardih kot vsaka Honda. Vse, kar morate
storiti je, da izberete vam ustrezne opcije.

ROBUST PACK
Izboljšajte svojega Crosstar-ja s spodnjimi zaščitnimi letvicami, ki poleg funkcionalnih
lastnosti odražajo živahen življenjski slog avtomobila. Paket vključuje: sprednjo in zadnjo
spodnjo zaščito.
Prikazan je model Crosstar 1,5 i-MMD Executive Black v Surf Blue barvi.

THULE ROOFBOX 410L

STREŠNI NOSILEC KOLES*

Čvrst vodotesni strešni kovček Thule je certificirala Honda in nudi
dodatnih 410 litrov prtljažnega prostora. Je v črni barvi in premore
sistem Power - Click za preprosto namestitev, ključavnico proti kraji
in dvostransko odpiranje. Dimenzije: dolžina 175 cm, širina 86 cm in
višina 46 cm.

Vzemite vaše kolo s seboj s pomočjo strešnega nosilca. S
samodejno prilegajočim okvirjem je preprost za uporabo, opremljen
pa je tudi z napravo proti kraji.

SPREDNJE IN ZADNJE GUMIJASTE PREPROGE

STREŠNI NOSILEC ZA SMUČI ALI DESKO ZA SMUČANJE

Gumijaste preproge z dvignjenimi robovi so zasnovane za
zaščito prostora za noge. Izdelane so iz trpežnega, a za čiščenje
enostavnega materiala. Paket vključuje: štiri gumijaste preproge.

Nosilec za en do dva para smuči (odvisno od velikosti smuči) ali za
eno desko za smučanje. Smuči ali deska so varno nameščene med
dvema gumijastima profiloma, ki ščitita opremo in se preprosto
namestita brez orodja. Lahko se zaklene in tehta 3,6 kg.

*Na Crosstar je mogoče naložiti do 2 kolesi, vendar le v kombinaciji s prečkami.

POGONSKI SKLOPI IN PAKETI OPREME
Motor

CROSSTAR BARVE

1.5 Hibrid

1.5 Hibrid

Gnana kolesa

2WD

2WD

Menjalnik

E-CVT

E-CVT

Število sedežev
Naziv opreme

5

5

EXECUTIVE

EXECUTIVE BLACK

MOTOR
Tip motorja

Novi Crosstar je na voljo s privlačno ponudbo dvobarvnih in
enobarvnih barv zunanjosti, vključno tudi z ekskluzivno Surf Blue
barvo. Sedeži so oblazinjeni z udobno, a vodoodporno tkanino, ki
omogoča, da notranjost ostane čisto, kamor koli greste.

i-MMD Hibrid

i-MMD Hibrid

Naziv motorja

Intelligent Multi Mode Drive

Intelligent Multi Mode Drive

Zahtevano gorivo

BENCIN / NEOSVINČEN (95)

BENCIN / NEOSVINČEN (95)

Prostornina motorja (cm3)

1498

1498

Število valjev

4 valji

4 valji

ZMGOGLJIVOSTI
Največja moč motorja (kW @ vrt/min)

72kW @ 5500-6400

72kW @ 5500-6400

Največja moč motorja (KM @ vrt/min)

98KM @ 5500-6400

98KM @ 5500-6400

Največji navor (Nm) @ vrt/min

131Nm @ 4500-5000

131Nm @ 4500-5000

80kW/ 109KM

80kW/ 109KM

253 Nm

253 Nm

0 → 100 km/h (sekunde)

9,9

9,9

Največja hitrost (km/h)

173

173

Največja moč elektromotorja (kW/KM)
Največji navor elektromotorja (Nm)

PORABA GORIVA IN IZPUSTI
WLTC *

TAFFETA WHITE III

PLATINUM WHITE PEARL / TWO-TONE

CRYSTAL BLACK PEARL

Nizko - CO2 g/km

87

87

Srednje - CO2 g/km

90

90

Visoko - CO2 g/km

93

93

Zelo visoko - CO2 g/km

141

141

Kombinirano - CO2 g/km

109

109

Nizko -poraba l/100km

3,8

3,8

Srednje - poraba l/100km

4

4

Visoko - poraba l/100km

4,1

4,1

Zelo visoko - poraba l/100km

6,2

6,2

Kombinirano - poraba l/100km

4,8

4,8

NEDC *

SURF BLUE

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL

SURF BLUE / TWO-TONE

NOTRANJE
OBLAZINJENJE

Mestni cikel CO2 g/km

61

61

Izven mestni cikel CO2 g/km

104

104

Kombinirano CO2 g/km

88

88

Mestni cikel (l/100km)

2,7

2,7

Izven mestni cikel (l/100km)

4,5

4,5

Kombinirano (l/100km)

3,8

3,8

Dolžina (mm)

4.090

4.090

Širina karoserije (mm)

1.725

1.725

Širina skupaj s sklopljenima vzvratnima ogledaloma (mm)

1.814

1.814

Širina skupaj z vzvratnima ogledaloma (mm)

1.966

1.966

DIMENZIJE

Višina - brez tovora (mm)

1.556

1.556

Medosna razdalja (mm)

2.520

2.520

Kolotek spredaj (mm)

1.498

1.498

Kolotek zadaj (mm)

1.485

1.485

Oddaljenost od tal -z voznikom (mm)

152

152

Obračalni krog - karoserija (m)

10,1

10,1

Obračalni radij - središče koles (m)

5,0

5,0

Zavrtljaji volana med skrajnima položajema

2,6

2,6

Prostornina prtljažnika (v litrih, VDA metoda) Zadnja klop na mestu & do okna

298

298

Prostornina prtljažnika (v litrih, VDA metoda) - Z
adnja klop zložena & do okna

838

838

Prostornina prtljažnika (v litrih, VDA metoda) Zadnja klop zložena & do stropa

1.199

1.199

40

40

Lastna masa (kg)

1.325

1.326

Največja dovoljena masa (kg)

1.710

1.710

SPR: 946 / ZAD::784

SPR: 946 / ZAD::784

Največja dovoljena obremenitev strehe (kg)

50

50

Maximum Roof Load (kg)

35

35

PROSTORNINE

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL / TWO-TONE

Posoda za gorivo (litrov)

MASE

Največja dovoljena obremenitev preme - Spredaj/Zadaj (kg)

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC / TWO-TONE

VODOODBOJNA TKANINA

*Vozila so homologirana v skladu z novim postopkom
homologacije WLTP (Uredba (EU) 1151/2017; Uredba (ES)
715/2007). Zaradi možnosti primerjave so navedene tudi
preračunane vrednosti NEDC – vrednosti, določene v
skladu z Uredbo o izvajanju (EU) 1153/2017
.
Tehnični podatki se nanašajo na meritve opravljene s strani
proizvajalca in se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Na porabo goriva in emisije CO 2 posameznega
vozila poleg njegove učinkovitosti porabe vplivajo tudi
način vožnje in drugi tehnični dejavniki. Pospeški, poraba
goriva in izpusti CO 2 se razlikujejo glede na paket opreme
in naknadno vgrajene dodatne opreme.
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih
najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah
CO 2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko
brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni
strani dobavitelja osebnega avtomobila. Ogljikov dioksid
(CO 2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM 2,5 ter
dušikovih oksidov.

